SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ
MIESTNA ORGANIZÁCIA DOLNÝ KUBÍN

Z Á P I S N I C A č. 3/17
zo zasadnutia výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa
22.05.2017
Prítomní :
Hosť :
Program :

Sabo Marián, Kosmeľ Miroslav, Šumský Anton, Bjel Peter, Púčik Jozef,
Dutková Milada, Mazalán Ján, Vajdulák Leonard, Macík Jozef, Hubinák
Martin, Ďurkovič Dušan
Plančo Marek
1. Kontrola plnenia úloh
2. Organizačné otázky - informácie
3. Informácia odboru čistoty vôd
4. Kontrola plánu hlavných úloh
5. Rôzne

Priebeh zasadnutia :
Zasadnutie výboru otvoril predseda výboru p. Sabo Marián, ktorý privítal prítomných
členov výboru a hosťa. Konštatoval, že výbor je uznášania schopný.
Hosť výboru Plančo Marek informoval výbor o vybavení právoplatného dodatočného
stavebného rozhodnutia na výstavbu kaskád. Vzniesol požiadavku na zakúpenie krovinorezu, motorovej píly a postrekovača pre potreby obhospodarovania revírov. Informoval o vybavovaní povolení na obnovu a opravu poškodených kaskád na obhospodarovaných potokoch.
Bod 1 : Kontrola plnenia úloh
Splnené úlohy : 05/17
Trvajúce úlohy : 03/17, 04/17
Bod 2 : Organizačné otázky - informácie
Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály :
- žiadosť o prestup z MO SRZ Michalovce do MO SRZ Dolný Kubín p. Štefana Pažítku,
- žiadosť o prestup z MsO SRZ Ružomberok do MO SRZ Dolný Kubín p. Milana
Čubíka,
- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2017 a 2018 p. Jakuba Pazúrika ( r. 1991 ),
- žiadosť o prijatie do MO SRZ Dolný Kubín p. Hajasa Tibora.
Bod 3 : Informácia odboru čistoty vôd
Vedúci odborov predložili výboru na pripomienkovanie plány práce na nasledujúce
obdobie. Výbor po ich pripomienkovaní a doplnení predložené plány práce schválil.
Bod 4 : Kontrola plánu hlavných úloh
Predseda p. Sabo prerokoval s výborom plnenie a stav rozpracovanosti jednotlivých
hlavných úloh. Bolo konštatované, že úlohy sú plnené výborom priebežne.
Bod 5 : Rôzne
- p. Sabo Marián poukázal na nesúlad súčasného označenia rybárskeho revíru Orava
č.1b 3-2711-6-2 a revíru Jasenovský potok 3-1360-4-1 s platnou legislatívou a požiadal hospodára p. Šumského o ich označenie tabuľami v zmysle platného zákona
o rybárstve a vykonávacej vyhlášky,

-

-

-

-

p. Mazalán Ján informoval výbor o cene a princípe fungovania zariadenia proti zamŕzaniu vodnej hladiny, do diskusie o funkčnosti a využití takéhoto zariadenia v podmienkach našej organizácie sa zapojili aj ostatní členovia výboru (za zakúpenie zariadenia boli štyria členovia, proti traja členovia a jeden člen sa zdržal– návrh neprešiel ),
p. Púčik Jozef informoval výbor o priebehu a výsledkoch usporiadaných jarných pretekov našou organizáciou, vyzdvihol disciplinovanosť pretekárov a umiestnenie našich
pretekárov na Celooravských pretekoch v LRU plávaná Vajdulák Pavol 3. miesto,
Flajs Ján 6. miesto a v preteku dvojíc Mesároš Peter a Kosmeľ Miroslav 1. miesto,
p. Hubinák Martin navrhol podmienky predaja miestnych povolení nečlenom, tak
ako to robia aj iné organizácie, výbor sa návrhom bude zaoberať pri shvalovaní cien
povolení na rok 2018,
Bjel Peter informoval výbor o výške dividend organizácie vu Slovrybe a.s.
a o pripravovanom akcionárskom dni,
p. Šumský Anton informoval výbor o zámere zakúpiť nafukovací čln pre potreby
kontrol rybárskej stráže na ostrovoch v Párnici ale aj pre hospodársku činnosť na kaprových revíroch v Párnici,
- informoval výbor o vykonanej brigádnickej činnosti na potoku v Kozínskej
a Havranej doline p. Šmitalom Petrom a navrhol mu schváliť bezplatné pstruhové povolenie za vykonanú prácu,
- požiadal o schválenie zakúpiť 10 ks rybárskych čižiem pre potreby hospodárov MO
SRZ a magnetiek pre označenie vozidiel označujúcich rybársku stráž,

Výbor schvaľuje :
- žiadosť o prijatie do MO SRZ Dolný Kubín p. Hajasa Tibora,
- bezplatné pstruhové povolenie za vykonanú prácu na potoku v Kozínskej
a Havranej doline p. Šmitalovi Petrovi,
- zakúpenie postrekovača, krovinorezu, nafukovacieho člna a 10 ks (párov) rybárskych čižiem pre potreby obhospodarovania revírov organizácie,
- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2017 a 2018 p. Jakuba Pazúrika ( r. 1991 ).
Výbor neschvaľuje :
- žiadosť o prestup z MO SRZ Michalovce do MO SRZ Dolný Kubín p. Štefana Pažítku z dôvodu neúplnej žiadosti ( výstup s organizácie, potvrdenie o splnení členských povinností ),
- žiadosť o prestup z MsO SRZ Ružomberok do MO SRZ Dolný Kubín p. Milana
Čubíka z dôvodu neúplnej žiadosti ( výstup s organizácie, potvrdenie o splnení
členských povinností ),
- nákup motorovej píly a technického zariadenia proti zamŕzaniu vodnej hladiny.
Prijaté úlohy :
- úloha č. 06/17 – označiť tabuľami rybársky revír Orva č.1b 3-2711-6-2 a revír Jasenovský
potok 3-1360-4-1 v zmysle platného zákona o rybárstve a vykonávacej vyhlášky.
Zodpovedá : Šumský Anton

Termín : bezodkladne

Po vyčerpaní stanoveného programu predseda MO SR Dolný Kubín poďakoval prítomným za
účasť a zasadnutie výboru ukončil.
Zapísal a za správnosť zápisu zodpovedá tajomník MO p. Kosmeľ Miroslav.

Ing. Kosmeľ Miroslav
Tajomník MO SRZ

RNDr. Sabo Marián
Predseda MO SRZ

